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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima     

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat 
publicada amb el suport del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona i el Consell 
Comarcal del Baix Empordà.

Església i dòlmens de Fitor des de Fonteta
Descobrim el patrimoni cultural i megalític 
d’aquest racó del massís de les Gavarres

La Bisbal d´Empordà, Les Gavarres (Baix Empordà), 
Baix Empordà, Girona, Catalunya, Espanya
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Fonteta - cruïlla carrers Constitució i Fitor 0:00h 76m 41.949093º 3.058684º

        Creu dels Frares 0:20h 193m 41.933034º 3.061010º

        Bifurcació 0:35h 154m 41.927972º 3.069684º

        Pujada Rossa 0:40h 149m 41.924904º 3.068837º

        Pou de glaç de Mas Cals 1:00h 147m 41.914237º 3.074797º

        Església de Santa Coloma de Fitor 1:30h 246m 41.905843º 3.086693º

        Mas Plaja 2:10h 210m 41.910959º 3.093409º

        Camp de la Cadena 2:20h 217m 41.914841º 3.090950º

        Dolmen dels Tres Caires 2:35h 273m 41.918565º 3.084446º

        Dolmen del Puig del Clot del Llorer 2:45h 261m 41.922167º 3.076436º

        Cruïlla del Falguerar 2:55h 250m 41.924707º 3.077199º

        Fonteta - cruïlla carrers Constitució i Fitor 3:40h 76m 41.949093º 3.058684º
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Baix Empordà-10. 1:50.000.” propietat de l’Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya (ICGC).
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Descobrir l’extraordinari patrimoni megalític de Fitor.

Conèixer la bonica església de Santa Coloma de Fitor.

Endinsar-nos en un territori forestal força despoblat al cor de la demarcació de 

Girona.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular, de quasi 16 km de longitud, que s’endinsa als boscos de les Gavarres sortint des del 
bonic poble de Fonteta. La ruta ens descobreix el patrimoni històric, cultural i natural d’aquest indret 
del Baix Empordà, passant pel pou de glaç de Mas Cals, l’església de Santa Coloma de Fitor i la zona 
megalítica de Fitor. L’itinerari, que coincideix parcialment amb el sender de petit recorregut PR-C 104, 
no presenta cap dificultat tècnica, però la distància i el desnivell són considerables.

El massís de les Gavarres s’estén al nord de la serralada Litoral catalana i ocupa un extens territori a cavall 
del Baix Empordà i el Gironès. El relleu de les Gavarres és suau i ondulat, sense grans desnivells, i amb una 
alçada màxima de 537m al pic de la Gavarra. El paisatge és bàsicament forestal, amb boscos dominats 
per l’alzina surera, i força despoblat, amb només alguns masos o veïnats aïllats. L’indret compta amb un 
notable llegat megalític i vestigis romànics i medievals.

NO ET PERDIS...

El poble de Fonteta està situat al peu de les Gavarres, a tocar de la Bisbal d’Empordà. El nucli urbà 
està format per un conjunt de carrers estrets a l’entorn de l’església parroquial de Santa Maria. 
Alguns dels seu carrers conserven encara l’antic empedrat i li donen un característic aspecte rural 
de poble marcadament empordanès. El poble era punt de pas de l’antic camí Ral que unia la Bisbal 
amb la costa, passant pel veïnat de Fitor.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:40h en total. 2:00h des de Fonteta fins a l’església de Santa 
Coloma de Fitor, 1:40h des de Santa Coloma de Fitor a Fonteta.

DESNIVELL ACUMULAT: 400m

DIFICULTAT: Notable. Derivada de la distància que cal superar.  
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Comencem la ruta al poble de Fonteta, a la cruïlla dels carrers Constitució i Fitor (0:00h - 76m), on 
trobem un pal indicatiu del PR C-104. Sortim en direcció S per una pista asfaltada, tot seguint les marques 
grogues i blanques del sender de petit recorregut que ens portaran fins a l’església de Santa Coloma de 
Fitor. Deixem el poble enrere i caminem entre camps d’oliveres. Just després d’un parell de cases i una 
hípica ens endinsem en el bosc mediterrani. Seguim la pista de terra, envoltats d’un magnífic bosc de 
suros, fins a arribar a la Creu dels Frares (0:20h - 193m). Just en el collet, com el seu nom indica, hi 
trobem una petita creu. 

Continuem per la pista que baixa en suau pendent, deixem enrere una cruïlla i continuem planejant 
entre l’alzinar amb boniques vistes cap a la plana empordanesa, les illes Medes i el massís del Montgrí. 
Més endavant travessem un petit còrrec d’aigua en un revolt molt marcat: és l’anomenat revolt de 
l’Estiu, i just després arribem a una bifurcació (0:35h - 154m). Ara continuem recte per la pista 
principal, la de l’esquerra és per on tornarem després. Després d’una pujada arribem a una cruïlla de 
camins, ens trobem a l’anomenada Pujada Rossa (0:40h - 149m). Deixem el camí de la dreta, que 
porta al Mas Anguila de Fitor, i davallem per la pista en direcció S. 

Travessem la riera de Marqueta i tornem a pujar per creuar la riera de la Cavorca, on deixem la pista i 
prenem un corriol que puja en paral·lel a la riera d’en Cals i que a continuació enllaça de nou amb la pista 

RECORREGUT

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des del centre de la Bisbal de l’Empordà agafem la carretera GIV-6441, passem pel costat del cementiri 
de la Bisbal i en poc més d’1 km arribem al nucli de Fonteta. Just a l’entrada del poble, a mà esquerra 
i abans de l’església, hi ha una zona d’aparcament. Per arribar al punt d’inici hem de continuar fins a 
l’església de Santa Maria i continuar pel carrer de la Constitució fins a la cruïlla amb el carrer Fitor.

SABIES QUE...

Molt a prop de Fitor, al paratge de la serra d’en Cals, hi trobem la concentració de dòlmens més 
important de les Gavarres? A la necròpolis megalítica de la serra d’en Cals hi trobem el dolmen dels 
Tres Caires, el dolmen de la serra d’en Cals, el dolmen dels Tres Peus i, una mica més allunyat, la 
cista del Clot del Llorer. Aquestes restes megalítiques daten de l’any 3.000 aC i durant la prehistòria 
eren utilitzats com a tombes.

ÈPOCA: Tot l’any, evitant els dies i les hores de més calor a l’estiu.

CARTOGRAFIA:
· Baix Empordà. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: Tot l’itinerari està senyalitzat amb senyals indicatius del PR C-104 i el PR C-105, a excepció 
del tram des del Mas Plaja (on hi ha la necròpolis) fins a l’enllaç amb el PR C-104.  
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que ens porta al pou de glaç de Mas Cals (1:00h - 147m). El pou, força ben conservat, antigament 
s’utilitzava per emmagatzemar el glaç de la riera. El Mas Cals ens queda just a sobre, envoltat de feixes, 
al vessant assolellat de la serra. Trobem un pal indicatiu, deixem a mà esquerra el camí que ens portaria 
al mas i seguim les indicacions cap a Can Merina i Fitor. El sender ens condueix a l’aiguabarreig de la 
riera de Fitor i la riera de Plaja, que creuem. Després d’una pujada sostinguda per un corriol empedrat 
arribem al pla de Folgueroles, amb un bonic bosc de suros, cirerers d’arboç i brucs. Continuem planejant, 
passem pel costat de la casa en runes de Can Marines (Can Merina, com diu el mapa de l’ICC) i en pocs 
minuts arribem a l’església de Santa Coloma de Fitor (1:30h - 246m). Al costat de la bonica església 
d’origen romànic hi trobem la rectoria i, al davant, una zona amb taules i bancs de fusta que conviden a 
fer-hi parada. 

En aquest punt deixem el PR C-104 que seguíem fins ara i continuem pel PR C-105 en direcció a Mont-ras. 
Deixant a la nostra esquena la bonica església de Fitor, continuem en direcció E pel costat d’uns prats, 
fins a un pal indicador. Deixem l’ampla pista forestal i davallem pel mig del bosc de suros tot seguint les 
indicacions cap al mas Torroella i Mont-ras. Després d’un parell de llaçades, creuem la riera i arribem al         

Mas Plaja (2:10h - 210m). En aquest punt deixem el PR C-105, que gira a la dreta, i seguim recte per 
un camí ample però sense senyalitzar. La pista davalla suaument i, després d’un revolt pronunciat a 
l’esquerra, puja cap a uns prats i una bonica pineda de pi pinyer. Finalment arribem, avançant entre prats 
vorejats per una renglera d’eucaliptus, a la cruïlla del camp de la Cadena (2:20h - 217m). 

En aquesta cruïlla de camins, nosaltres agafem el que surt cap a l’esquerra i que, una mica més endavant, 
es bifurca. Deixem el camí que ens portaria a Mas Cals i seguim les indicacions cap a la necròpolis 
megalítica de la serra de Cals. Pugem un pendent força pronunciat i arribem al capdamunt de la serra de 
Cals. Continuant per la pista anem trobant diverses indicacions que ens permeten descobrir el dolmen 
dels Tres Caires (2:35h - 273m), la Pedra dreta de les Tres Finques, el dolmen de la Serra d’en Cals i el 
dolmen dels Tres Peus. 

Després de descobrir les tombes megalítiques de la serra de Cals i gaudir de les extenses vistes sobre 
el Montgrí i la plana empordanesa, seguim per la pista. Avancem en direcció N i prenem el següent 
desviament a l’esquerra. Flanquegem el vessant nord del puig d’en Cals i davallem per un pendent 
pronunciat fins que trobem una cruïlla i les indicacions que ens condueixen al dolmen del Puig del 
Clot del Llorer (2:45h - 261m), des d’on gaudim de bones vistes sobre la Bisbal d’Empordà i els poblets 
dels voltants. 

Retornem al punt on hem deixat la pista i descendim en direcció N fins a la cruïlla del Falguerar 
(2:55h - 250m). En aquest punt girem a l’esquerra (O) i baixem per un camí ample que davalla pronun-
ciadament fins a trobar el PR C-104, on enllacem amb el camí d’anada a la bifurcació (3:05h, punt de pas 
3). A partir d’aquí només ens resta desfer el camí fins a la Creu dels Frares i davallar plàcidament entre 
la sureda i els camps d’oliveres fins al punt d’inici i final, a la cruïlla dels carrers Constitució i Fitor 
(3:40h - 76m), al poble de Fonteta.



RUTESPIRINEUS

Església i dòlmens de Fitor des de Fonteta

© 2017 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
6

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

La ceràmica de la Bisbal 

La Bisbal d’Empordà és avui un dels centres ceràmics capdavanters 
de Catalunya. La ceràmica és i ha estat una de les principals activitats 
econòmiques de la població, almenys des del segle XVIII (la primera notícia 
documental que dóna raó de l’ofici de terrisser a la Bisbal és del 1511).  

Coordenades GPS: 41.958648º 3.039789º

El bisbalenc

El Bisbalenc és una especialitat dolça típica de la Bisbal d’Empordà. Està fet 
de pasta de full, farcit de cabell d’àngel i cobert de pinyons. El prepara i ven 
una de les pastisseries de la ciutat.

Coordenades GPS: 41.961112º 3.038308º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Castell Palau de la Bisbal 

El castell de la Bisbal, situat al centre de la Bisbal d’Empordà, és l’antic 
palau episcopal residència dels bisbes de Girona, que eren senyors de 
la ciutat. Constitueix una extraordinària mostra de l’arquitectura civil de 
l’edat mitjana.

Coordenades GPS: 41.959417º 3.037257º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


